
ممنوعیت واردات مرغ فرانسوی به کره جنوبی

به دنبال کشف یک نمونه آنفلوانزای مرغ H5N1 در فرانسه، کره جنوبی واردات مرغ را به کشورش از 
فرانسه ممنوع اعالم کرد. وزیر کشاورزی کره جنوبی در بیانیه ای ورود تمام محصوالت مربوط به طیور 
از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ و حیوان زنده را از فرانسه به کشورش غیرقانونی دانست. از سال 2007 
به بعد هیچ نمونه ای از آنفلوانزای مرغی در فرانسه دیده نشده بود اما هفته گذشته وزیر کشاورزی از 
کشف ویروس H5N1 در مرغ های یک کشاورز خبر داد که برای مصرف شخصی پرورش می داد. 
گرچه ویروس H5N1 با خوردن گوشت مرغ به انسان منتقل نمی شود، اما کره جنوبی واردات گوشت 

مرغ و دیگر محصوالت مربوطه را ممنوع اعالم کرده است. 
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کاهش میزان مصرف گوشت  در فرانسه

به دنبال هشدار سازمان جهانی بهداشت در رابطه با مصرف گوشت قرمز و گوشت های صنعتی و احتماال 
سرطان زا بودن این نوع مواد غذایی، مصرف سوسیس و کالباس با کاهش 5 درصدی در فرانسه روبرو شد. 
آمار نشان می دهد میزان فروش این نوع محصوالت در هفته آخر ماه اکتبر در مقایسه با زمان مشابه آن در 
سال 2014 کاهش قابل توجهی داشته است. کاهش خرید گوشت های صنعتی درتاریخ  8 نوامبر در این کشور 
به باالترین حد خود )4/9- درصد( رسید و 15 نوامبر مجددا روند بهتری داشت و میزان کاهش مصرف به 
)2/6- درصد( رسید. با این حال هنوز هم میزان تمایل به خرید ساندویچ های گوشت های صنعتی و حتی 
جگر غاز در این کشور پایین  است. به نظر می رسد فرانسوی ها برای پیشگیری از ابتال به سرطان کولورکتال 

تصمیم دارند تا جای ممکن از این نوع محصوالت کمتر استفاده کنند.
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فرانسهکره جنوبی

3سالمت در جهان شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

هشدار انجمن متخصصان کودکان آمریکا

آنتیبیوتیکدادنبهدامها،سالمتکودکانراتهدیدمیکند!
سازمان ملل

با استناد به تهدیدات بالقوه برای سالمت افراد، 
مخصوصا سالمت کودکان، آکادمی متخصصان 
موضع گیری  در   )AAP( آمریکا  کودکان 
سرسختانه ای در برابر استفاده از آنتی بیوتیک های 

غیردرمانی برای حیوانات ایستاده است.
گزارش های این آکادمی که پی  درپی در نشریه 
»پدیاتریک« منتشر می شود، توضیح می دهد که 
چگونه استفاده از آنتی بیوتیک ها در چارپایان 
درمان  نه  و  رشدشان-  تحریک  برای  اهلی 
بیماری- باعث تهدید مقاومت آنتی میکروبی 
و عفونت بالقوه منابع غذایی می شود؛ خصوصا 
در میان کودکانی که بیشترین آسیب پذیری را 

به انواع عفونت دارند.
جروم پولسون، یکی از نویسندگان این گزارش 
و عضو کمیته سالمت محیط زیست، می گوید: 
»این اولین گزارش AAP است که بر این موضوع 
تاکید کرده و متعهد شده تا با آژانس های دولتی 
و عالقه مندان به این موضوع به بحث بنشیند، اما 
پیشرفت های زیادی در این زمینه حاصل نشده 
است.« او ادامه می دهد: »ما به عنوان متخصصان 
اطفال و مراکز وابسته می توانیم با استفاده از 
استدالل و برهان، استفاده از آنتی بیوتیک ها را 
که در مقادیر زیاد در غذای حیوانات و آب 
آنها استفاده می شود تا رشدشان را تحریک کند 
یا به مقاصد دیگر غیردرمانی استفاده می شود، 

متوقف کنیم.«
متخصصان اطفال، نقش بسیار مهمی در حفظ 

سالمت کودکانشان دارند، زیرا کودکان زیر 5سال 
بیشترین میزان بروز عفونت های مرتبط با غذا را 
نشان می دهند. آنها می توانند از طریق غذا، تماس 
با حیوانات و مواجهه با طبیعت - مانند زمانی 

که حیوانات آالینده ها را وارد آب های سطحی 
می کنند- مبتال به بیماری های عفونی شوند.

بر اساس گزارش شبکه نظارت فعال بیماری های 
منتقله از راه غذا وابسته به مرکز کنترل و پیشگیری 

از بیماری ها، 3 دلیل اصلی بیماری های منتقله 
سالمونال   )1 از:  عبارتند  کودکان  در  غذا  از 
غیرتیفوئیدی )که می تواند جنین را از راه مواجهه 
مادر هم آلوده کند(؛ 2( گونه های کمپیلوباکتر 

و 3( استاف اورئوس.
نسبت  رشد  است،  نگران کننده تر  آنچه 
عفونت های کمپیلوباکتر و سالمونال است که 
مقاوم به دارو هم هستند. در سال 2013، تقریبا 
25 درصد گونه های کمپیلوباکتر حداقل به یک 
آنتی بیوتیک مقاومت داشتند، در حالی که این 
میزان در سال 1997، فقط 13 درصد بوده است. از 
310 هزار مورد عفونت های با مقاومت دارویی، 
به سیپروفلوکساسین و 2 درصد  23 درصد 
به اریترومایسین مقاوم بودند. اریترومایسین با 
آزیترومایسین، آنتی بیوتیک ارجح برای درمان 

کودکان مبتال به کمپیلوباکتر است.
از 100 هزار مورد عفونت سالمونال، 3 درصد به 
سفتریاکسون، خط اول درمان کودکان مبتال به 
این ارگانیسم ها، مقاومت نشان می دادند. بعضی 
گونه های سالمونال به 5 کالس آنتی بیوتیکی یا 

بیش از آن مقاومت داشته اند.
پولسون معتقد است پزشکان باید با بیماران و 
خانواده هایشان درباره خریدن گوشت و مرغ 
فاقد آنتی بیوتیک صحبت کنند تا از بیماران 
حفاظت شود و همچنین در مورد گزینه های 
خریدشان هم آگاهی داشته باشند. به نظر می رسد 
پزشکان باید مسوولیت بیشتری در این زمینه 
احساس کنند، زیرا خودشان هم در استفاده از 
آنتی بیوتیک ها چندان محتاطانه عمل نمی کنند. 
بیماری های  برای  افراد  از  بسیاری  متاسفانه 
ویروسی ساده مانند سرماخوردگی،  آنتی بیوتیک 

مصرف می کنند، بدون آنکه تشخیص درست 
باکتریایی داشته باشند، بنابراین همانطور که 
پزشکان خود قسمتی از مشکل هستند، می توانند 

جزئی از راه حل هم باشند.
از  بیش  »مصرف  است:  آمده  بیانیه  این  در 
اندازه آنتی بیوتیک ها در کشاورزی و صنعت 
غذایی، امری رایج است و برخالف انسان ها، 
نیز  به غذای حیوانات  داروها می توانند  این 
افزوده شوند، بدون داشتن نسخه یا نظارت 

سازمان های دامپزشکی.«
تخمین زده می شود نزدیک به 60 درصد عوامل 
آنتی میکروبی که برای استفاده در غذای حیوانات 
فروخته می شود، در پزشکی انسانی هم اهمیت 
زیادی دارند، اما آنتی بیوتیک ها برای استفاده 
در حیوانات صنعت قابل توجهی را شکل داده؛ 
به طوری که بیش از 32/2 میلیون پوند مواد 
فعال داروهای آنتی میکروبی برای استفاده در 
حیوانات فروخته شده و 7/25 میلیون پوند 

برای استفاده در انسان ها.
پولسون می گوید این مساله درنهایت به وسیله 
سازمان غذا و دارو و دپارتمان کشاورزی یا 
بازار حل و فصل خواهد شد. به نظر می رسد 
باید قسمت اعظم خریداران گوشت و مرغ به 
صنعت کشاورزی بفهمانند تا زمانی که دام ها با 
آنتی بیوتیک ها درمان می شوند، آنها را نخواهند 

خرید.
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